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7/2020 červenec

Milí spoluobčané,
přeji Vám příjemné prožití letního období. Pokud se
rozhodnete Vaši dovolenou trávit v naší vlasti nebo
v zahraničí, ať je naplněna hezkými zážitky,
zaslouženým odpočinkem, v kruhu svých přátel, a aby
Vás na cestách vždy provázelo štěstí.
Václav Kološ, starosta

Přinášíme informace o dění v obci
V sobotu 18. 7. 2020 ve 14.00 h srdečně zveme naše spoluobčany na slavnostní
otevření Obecního domu v Petřvaldíku. Pohoštění bude zajištěno ve spolupráci
se Sborem dobrovolných hasičů v Petřvaldíku. K tanci a poslechu zahraje
Petřvalďanka. Nebude chybět cimbálová muzika Gajdušek a o večerní zábavu
na místním hřišti se v 19.00 h postará skupina EX-FIRE.
Podle harmonogramu probíhá v současné době rekonstrukce Sokolovny
v Petřvaldě.
Dokončena je již rekonstrukce nájemního bytu v Sokolovně a prodejního
stánku v areálu U Staré řiky pod hasičskou zbrojnicí v Petřvaldě.
Obec Petřvald zakoupila z důvodu snížení rychlosti na průjezdní silnici měřiče
rychlosti. Byly umístěny v Petřvaldě při vjezdech do obce v obou směrech a
v Petřvaldíku ve směru od obce Košatka. Doufáme, že si řidiči při pohledu na
radar více uvědomí povolenou rychlost, budou ohleduplnější a zvýší se tím
bezpečnost na našich komunikacích.
Probíhají přípravy na rekonstrukci cesty ke smuteční obřadní síni na hřbitově.
Předpokládaná doba uzavírky jsou maximálně 4 týdny. Termín oprav a uzavření
komunikace bude včas oznámen.
Prosíme občany, kteří ještě neuhradili poplatky za své pejsky poplatek ve výši
120,- Kč za jednoho psa, prosím, uhraďte bezhotovostním převodem na účet
obce Petřvald (číslo účtu: 1766194309/0800); jako variabilní symbol použijte
číslo popisné. Občané Petřvaldíku vloží před své číslo popisné dvě šestky (66xx).
Václav Kološ, starosta
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Tour de aleje 2020 - cyklojízda na podporu stromů a alejí v Poodří
Čtvrtý ročník pohodové cyklojízdy pro celou rodinu startuje v sobotu
18. července 2020 v Suchdole nad Odrou. Akce proběhne pod záštitou starosty
pana Richarda Ehlera. Cyklisté startovným přispějí na výsadbu stromů a alejí,
ořezy vrb a ochranu vzácného brouka páchníka v CHKO Poodří.
Na malé i velké cyklisty čeká jízda za stromy a alejemi podél meandrů Odry
s naučnými zastávkami. Trasy vedou převážně cyklostezkami nebo silničkami
III. třídy. Na komentovaných zastaveních se účastníci dovědí mnoho zajímavého
o stromech a jejich obyvatelích. Na výběr je Machr trasa o délce asi 30 km nebo
junior trasa o délce asi 15 km. V cíli budou čekat výtvarné dílničky, soutěže, kvízy
a výstava o ochraně alejí. Děti se mohou těšit na divadelní pohádku a pásmo
písniček od Milana Šťastného. A na závěr celého dne proběhne slosování
startovních čísel o spoustu výher. Hlavní cenou bude dětské kolo 4Ever.

Loučení s prázdninami
SDH Petřvaldík ve spolupráci s Obcí Petřvald pořádá tradiční akci pro děti
„Loučení s prázdninami“. Akce proběhne v areálu hasičského hřiště v Petřvaldíku
v sobotu 29. 8. 2020. Program bude upřesněn. Srdečně zvou pořadatelé.

Zprávičky z mateřské školy
Začátkem měsíce února jsme v naší mateřské škole přivítali Psí umělce. Cvičitelky
se svými pejsky předvedly velmi zajímavé cviky. Velkou radost dětem udělala
možnost pejsky si pohladit. Divadlo Ententýky k nám přijelo s představením
SNĚHULÁK MRKVIČKA. Myška Klárka a veverka Terka nám zahrály veselou
pohádku. Stihli jsme uspořádat také keramické a polytechnické dílničky. Děti si
společně s rodiči vyráběly hrníčky, vyřezávaly a zdobily tácky. Poslední týden
v únoru probíhal lyžařský kurz v Malenovicích. I přes ne zcela příznivé sněhové
podmínky si děti lyžování užily a poslední den kurzu předvedly rodičům, co se
naučily a jak se zdokonalily.
Pak už nastalo jaro, a to bylo letos bohužel takové jiné, zvláštní. Školka byla bez
dětí, všechno utichlo, a tak nějak se zpomalilo. V době uzavření MŠ jsme všichni
zaměstnanci vylepšovali a připravovali nejen třídy a herny, ale i zahradu a její
vybavení. V budově probíhaly důkladné úklidové a desinfekční práce, které
musely odpovídat nařízeným opatřením. Paní učitelky zkrášlily přístupovou
cestu v areálu MŠ namalovanými hrami, které vítají děti při příchodu a zpestří
pobyt na zahradě.
S velkou radostí jsme 25. května obnovili provoz a mohli tak pomoci rodičům
k jejich návratu do zaměstnání. I přesto, že dodržovat daná nařízení a omezení
bylo někdy náročné, děkujeme všem rodičům, že to respektovali a podpořili nás.
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Červen jsme začali oslavou Dne dětí na školní zahradě, a to formou her, soutěží
a plněním různých úkolů. Aby děti měly na tento školní rok památku, proběhlo
fotografování firmou Domes. Konec měsíce patří především našim nejstarším
dětem, které opouštějí mateřskou školu. Tradiční pasování na školáka a
závěrečná oslava se nekonala a rozloučení proběhlo individuálně s předáním
drobných dárečků. Doufáme a přejeme si, aby budoucí školáci měli co nejhezčí
vzpomínky na dobu prožitou v naší mateřské škole a do nové životní etapy jim
přejeme šťastné vykročení, mnoho úspěchů a radosti.
Prázdninový provoz v červenci bude opět v duchu her a zábavy, především na
školní zahradě. Snad nám bude přát počasí!
Přejeme všem hodně zdraví, krásné prázdniny, spoustu zážitků a po prázdninách
se na Vás těšíme.
Kolektiv mateřské školy

Poradce pro pečující o své blízké
Kopřivnická radnice zřídila na odboru sociálních věcí a zdravotnictví pozici
poradce pro pečující, který bude radit lidem pečujícím o své blízké.
Vedení města tak reaguje na avizované změny v legislativě, kdy lidé, pečují o své
rodinné příslušníky, by měli být jednou z cílových skupin, na které se zaměří
sociální služby. Další podnětem byly požadavky vzešlé z dotazníkového šetření
provedeného v rámci komunitního plánování sociálních služeb.
„Poradce pro pečující poskytne lidem, kteří se rozhodli postarat se o svého
blízkého doma, komplexní poradenství. Poradí jim, na jakou pomoc a dávky
sociální podpory mají nárok a kde o ně požádat, seznámí je s možnostmi využít
dostupné sociální služby a s dalšími aktivitami, které město pro podporu
rodinných pečujících připravuje. To pomůže zvláště začínajícím pečujícím lépe se
zorientovat v nové situaci,“ uvedl místostarosta Stanislav Šimíček, který má
v gesci sociální oblast.
Radnice tak chce pomoci nemocným, hendikepovaným lidem či seniorům, kteří
díky rodinné péči budou moci zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí,
ale i osobám, kteří o ně budou pečovat. Péče o blízkého člověka představuje ve
většině případů pro pečující značnou zátěž. Zvláště pak dlouhodobá, náročná
péče přináší negativní důsledky psychické, zdravotní, sociální a finanční.
Poradce bude radit nejen lidem z Kopřivnice, ale i z obcí a měst spadajících pod
ORP Kopřivnice. Radu obdrží zájemci nejen u nás na odboru sociálních věcí, ale
mohou si domluvit schůzku i u sebe doma. Schůzku lze sjednat telefonicky či
elektronicky. Všechny potřebné informace zájemci najdou i na webových
stránkách Kopřivnice v sekci sociální oblast v záložce pro pečující.
Mgr. Blanka Uherková, sociální pracovník
tel.: 737 162 957 blanka.uherkova@koprivnice.cz
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Bezpečné prázdniny
Prázdniny si mohou i letos školáci užívat v plné míře. Každý školák se nejvíce těší
na závěr školního roku, na dva měsíce letních prázdnin, nové kamarády, letní
tábory a veškerá dobrodružství, které s sebou prázdniny přinášejí. Prázdniny
však také přinášejí mnoho složitých situací nejen pro děti, ale také pro jejich
rodiče, kteří musí i nadále chodit do zaměstnání. A tak se může stát, že starší děti
zůstávají po dobu jejich pracovní doby sami. Pro bezpečnější prožití letních
prázdnin jsme pro děti připravili pár užitečných rad.
Mladším dětem, na I. stupni základní školy, bychom doporučili v případě, že
musíte zůstat sami doma
 nikdy nikomu cizímu neotvírejte a neříkejte, že jste sami doma
 při odchodu z domu byste měly uzavřít okna, uzamknout hlavní dveře
 nechte rodičům vzkaz kam a s kým jste šly ven, popř. kdy se vrátíte
 nenastupujte s cizími lidmi do výtahu
Při hraní si venku na hřišti, při sbírání hub nebo koupání:
 nenoste klíče ani mobilní telefon viditelně a neodkládejte je mimo svůj
dosah třeba na hřišti
 nebavte se na ulici nebo na hřišti s cizími lidmi, nic si od nich neberte a
nikam s nimi nechoďte
 při hrách, a to nejen v lese můžete narazit na munici, s touto nikdy
nemanipulujeme a ihned přivoláme dospělého nebo voláme na linku 158
 při koupání v neznámých vodách respektujeme doporučení jako je zákaz
skákaní do vody nebo zákaz koupání – každé takové upozornění má svůj
účel a je tam umístěno z nějakého závažného důvodu a ne proto, že by
Vám dospělí záviděli, že máte prázdniny a můžete si užívat, zatím co oni
musí chodit do zaměstnání
 pokud byste se při procházce ať už lesem, parkem nebo Vám novým
neznámým městem, ztratily, zůstaňte na místě a nikam nechoďte
Cyklovýlety nebo jízda vozidlem:
 před tím, než vyjedete s kamarády na kole někam na výlet, zkontrolujte
si povinnou výbavu svého jízdního kola a nezapomeňte na přilbu!
 při jízdě vozidlem, jako spolujezdec, musíte dodržovat určitá pravidla –
musíte být připoutáni bezpečnostním pásem (nepřipoutáním hrozí
pokuta a bezpečnostní pás může při srážce zachránit život)
Starší děti, na II. stupni základní školy, mohou využít rad uvedených níže:
I v období letních prázdnin se může stát, že počasí venku zrovna nesvádí k
venkovním hrám, a tak usedáte k televizi, počítači nebo mobilním telefonům
 mějte však stále na paměti, že počítač ti kamarády nevynahradí a myslete
také na to, že pohyb na čerstvém vzduchu je mnohem zdravější než sezení
u počítače s ohnutými zády
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 nevěřte všemu, co na internetu píší. Pokud navazujete třeba zrovna nová
„on–lin“ kamarádství, nezapomeňte, že i v bezpečném prostředí svého
pokojíčku na Vás mohou číhat různá nebezpečí
 zabezpečte správně svůj počítač – heslem, antivirovým programem apod.
 chraňte své soukromí – nesdělujte svá telefonní čísla, rodná čísla, adresu
 nikomu neposílejte své intimní fotografie, neodpovídejte na neslušné,
vulgární nebo hrubé maily či vzkazy
 nedomlouvejte si schůzku přes internet, aniž byste o tom někomu řekli
 nesdělujte informace o tom, kde se pohybujete nebo že odjíždíte např. na
dovolenou apod.
Moravskoslezští policisté přejí všem dětem bezpečné prožití letních prázdnin.
por. Karla Špaltová, nprap. Bc. Marika Jeličová

Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům
Takto se jmenuje projekt Policie České republiky a Ministerstva vnitra České
republiky a je jedním z nástrojů prevence majetkové trestné činnosti. Byl
představen veřejnosti již v roce 2018. V rámci něj mohou občané využít mobilní
aplikaci s názvem „Zabezpečte se“.
Moravskoslezští policisté chtějí připomenout důležitost zabezpečení bytů,
rodinných domů, ale i rekreačních chat před vloupáním. Preventivní rady je
žádoucí aplikovat během celého roku, byť období dovolených je z pohledu
uvedené kriminality „rizikovější“.
Za prvních pět měsíců letošního roku policisté v Moravskoslezském kraji
registrovali okolo dvou stovek případů vloupání do bytů, rodinných domů a
víkendových chat. Předmětem zájmů ze strany pachatelů převládá finanční
hotovost, šperky z drahých kovů či menší spotřební elektronika (notebooky,
mobilní telefony, tablety či fotoaparáty).
Moravskoslezští policisté uvádějí některá preventivní doporučení:
 při zabezpečení objektu je vhodné kombinovat mechanické a elektronické
prvky
 neupozorňujte na svou nepřítomnost, například na sociálních sítích
 při odchodu objekt řádně zajistěte (uzavřít okna, uzamknout dveře,
použít mechanické prvky, případně zapnout alarm), rovněž i při
krátkodobém opuštění objektu (například při práci na zahradě apod.)
 uklízejte na pozemku a udržujte přehledný prostor před objektem
 cennosti nedávejte na odiv, chraňte je, pořiďte si jejich soupis, fotografie,
myslete na pojištění
 určitou výhodou mohou být dobré sousedské vztahy, je důležité nebýt
lhostejní k ostatním, pomáhat si, a také všímat si podezřelých osob či
vozidel
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Poděkování za sbírku
Drazí přátelé, chtěli bychom Vám všem touto cestou upřímně poděkovat
za veškerou pomoc, kterou jste přispěli k obnově našeho domova.
Naše poděkování patří všem členům hasičských sborů. Také děkujeme
představitelům Obce Petřvald za finanční podporu.
Ladislav a Miroslava Moravcovi

Obecní knihovna v Petřvaldě

Knihovna, kde jste doma!

Z důvodů čerpání dovolené bude Obecní knihovna v Petřvaldě od 3. - 14. 8. 2020
zavřena. Ke všem Vámi půjčeným titulům bude v těchto dnech prodloužena
doba vypůjčení.
Nyní můžete knihovnu navštívit v běžné otevírací době:
Pondělí:
Úterý:

13:00 - 18:00 h
8:00 - 11:00 h

Středa:

Zavřeno

Čtvrtek:

13:00 - 18:00 h

Pátek:

Zavřeno

Prosíme návštěvníky o respektování preventivních opatření a při vstupu do
knihovny si dezinfikovali ruce.
Knihovna v Petřvaldíku zůstává prozatím v prostorách domu pro seniory OASA.
Je otevřena každý pátek od 16.00 – 18.00 h.
www.kpetrvaldobec.cz https://www.facebook.com/obecniknihovnapetrvald
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás v knihovně.
Petra Hromádková, knihovnice

Chlap na střídačku – letní kino v Petřvaldě
Dne 31.7.2020 – fotbalové hřiště TJ Petřvald. Prodej vstupenek od 20.00 hod.
Vstupné 50,- Kč. Občerstvení zajištěno.
Pokud chcete mít zajištěné místo k sezení, přineste si s sebou židličky.
___________________________________________________________________________
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